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* Information sur le niveau d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*
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PVC, NON-PVC PU, PO
LVT, GUMA

WYKL-ADZINY TEKSTYLNE
LINOLEUM

SZPACHELKA MAPEI
NR 1, 2, 3

TKB A1, A2, B1, B2
WAL-EK

+15 °C

OGRZEWANIE 
PODL-OGOWE



Uniwersalny klej klasy premium, z mocnym chwytem 
początkowym i wydłużonym czasem schnięcia otwartego.
Najwyższej klasy dyspersyjny klej akrylowy do wszelkich 
odmian wykładzin elastycznych i dywanowych. Do klejenia 
wykładzin ściennych i podłogowych wewnątrz pomieszczeń 
mieszkalnych, komercyjnych oraz przemysłowych. Wykładziny 
można kleić na mokro i dociskowo.

WŁAŚCIWOŚCI:
 Łatwy do nakładania;
 Klej z funkcją klejenia dociskowego (na sucho/półsucho), na chłonnych  

i niechłonnych podłożach, z możliwością podgrzania kleju w celu aktywacji);
 Szybki, mocny chwyt początkowy i wysoka przyczepność;
 Krótszy czas oczekiwania przy klejeniu na mokro na chłonnym podłożu;
 Bardzo długi schnięcia otwartego;
 Mocne i wytrzymałe wiązanie końcowe.

DANE TECHNICZNE: (+23°C ̶ 50% R.H.)
Właściwości

Konsystencja: kremowa pasta
Kolor: jasnobeżowy
Czas oczekiwania: 10-20 min*
Czas schnięcia 
otwartego:

40-50 min w przypadku klejenia na mokro
70-80 min w przypadku klejenia dociskowego (na sucho)*

Obciążenie  
ruchem pieszym: po 3-5 h*

Pełne utwardzenie: po 24-48 h
Przechowywanie: 12 miesięcy. Chronić przed przemrożeniem
Zużycie: 200-450 g/m2

Opakowania: wiaderka plastikowe 14 lub 5 kg

Ultrabond Eco V4 Evolution
ZASTOSOWANIE:
 wykładziny heterogeniczne  

i homogeniczne PVC  
w rolkach i płytkach;

 LVT na spodzie SPC  
oraz sztywne (rigid) LVT;

 LVT przyklejane;

 wykładziny akustyczne  
na spodzie z pianki  
(cushion vinyl ̶ CV)  
i akustyczne 
wielowarstwowe PVC;

 wykładziny gumowe 
(kauczukowe) 
w rolkach i płytkach, również 
wielowarstwowe ze spodem 
gumowym;

 półelastyczne płytki 
winylowe (VCT);

 wykładziny dywanowe  
z każdym rodzajem spodów 
(lateks, PVC, pianka 
poliuretanowa, naturalna 
juta, Action Back® itp.);

 wykładziny flokowane;

 linoleum naturalne na jucie;

 linoleum na spodach  
z syntetycznej juty, spodach 
poliolefinowych lub 
poliuretanowych;

 wykładziny bez chloru  
i  poliolefinowe (PO);

 wykładziny poliuretanowe 
(PU);

 wykładziny ścienne PVC, 
gumowe, tekstylne;

 wykładziny PVC sportowe 
wewnętrzne.

*  Podane czasy zależą od różnych czynników:  
temperatury w pomieszczeniu, wilgotności  
względnej, chłonności podłoża, struktury  
spodu wykładziny i ilości kleju.
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UNIWERSALNY KLEJ

ALL-IN-ONE
NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH

MAPEI Polska Sp. z o.o.

Siedziba:
ul. Gustawa Eiffela 14, 44-109 Gliwice
tel. +48 32 775 44 50, fax +48 32 775 44 71

Biuro handlowe:
ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
tel. +48 22 595 42 00, fax +48 22 595 42 02

Zakłady produkcyjne:
Gliwice i Barcin

mapei.pl     info@mapei.pl


